
Návod k obsluze - Originál

 DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
 
Před použitím si prosím přečtěte tyto bezpečnostní pokyny 
a pečlivě je uschovejte.

Pokyny pro bezpečnou manipulaci, skladování a používání 
plynových lahví si vyžádejte při každé výměně plynové 
lahve od prodejce / distributora. 
Pokyny pro manipulaci s tlakovými láhvemi na LPG si 
vyžádejte při každé výměně LPG láhve. Podrobné infor-
mace (pro českou republiku) jsou stanoveny v ČSN 38 
6462 a v TPG 402 01. 
Plynové láhve nakupujte / vyměňujte pouze u oprávněných 
distributorů, kde je záruka jakosti plynu a dobrého technick-
ého stavu lahví. Plynová lahev smí být používána pouze 
ve svislé poloze a vhodným způsobem zabezpečená proti 
pádu.
Zabraňte zkroucení spojovací hadice a pravidelně ji kon-
trolujte.  V případě jakéhokoliv poškození ji vyměňte. Spo-
jovací hadice musí být při provozu zajištěna proti oděru, 
ožehnutí nebo jinému mechanickému poškození.  Spojo-
vací hadice nesmí být nastavována ani jinak upravována. 
Doporučená délka hadice je 0,5 m, v žádném případě ne 
delší než 1 m.
Nezapojené lahve, prázdné i plné, musí být vždy uzavřeny 
a opatřeny zátkou zajišťující jejich uzavření.
Když budete chtít kamna zapnout po delší odstávce, ne-
jprve je připojte k lahvi a zkontrolujte těsnost.
Ihned po vypnutí kamen s nimi nemanipulujte, nepřemisťujte 
je a nezakrývejte. Nechte je nejdříve vychladnout.
Povrchová teplota plynové lahve nesmí překročit 40°C a 
láhev nesmí být vystavena přímému slunečnímu záření. 
Plynové lahve chraňte proti mechanickému poškození. 
Plynové lahve nesmí být umisťovány (ani prázdné) a 
používány v prostorech pod úrovní terénu.

 POPIS 

Sada pro připojení spotřebičů k PB lahvi.

Sada obsahuje:

1x plynový regulátor 28-30mbar
1x průtok 1.5kg/h
Typ: A300i-A310i
Vstupní tlak: 0,3-10bar
1x hadice 8mm / 1,5m
2x spona 9mm

 POUŽITÍ A PROVOZ

Regulátor reguluje tlak plynu a udržuje jej v nastavené výši
Na vstupu je pro připojení k ventilu opatřen převlečnou mat-
icí W 21,8 x 1/14“L a na výstupu hadicovou koncovkou pro 
hadici na PB s vnitřní světlostí 8mm nebo závitem G1/4“L

Před samotnou instalací je důležité seznámit se s 
bezpečnostními předpisy a dodržovat je.
Montáž regulátoru mohou provádět pouze osoby starší 18-
ti let, znalé bezpečnostních předpisů.

UPOZORNĚNÍ
Plyn v PB láhvi je pod tlakem v kapalném stavu.
Jakýkoliv únik plynu, či kapaliny je výbušný a zápalný
Výbuch může způsobit i malá /2-10%/ koncentrace plynu.

Před montáži nebo demontáží zkontrolujte, zda je ventil 
láhve uzavřen, jak ne uzavřete jej.

Z ventilu na láhvi demontujte matici připojovacího závitu.
Na hadicovou koncovku připevněte hadici.
Připojte na ventil láhve matici regulátoru a dotáhnete ji 
klíčem. 
POZOR LEVÝ ZÁVIT.
Zkontrolujte po zprovoznění těsnost spojů mýdlovou vo-
dou.
Při demontáži postupujte obráceno. 

Plyn je těžší než vzduch, vetší koncentrace je u podlahy.
Kapalný plyn, vzhledem k nižší specifický hmotnosti plave 
na vodě,
Rychlé vypařování plynu při prudkém snížení teploty může 
způsobit popáleniny.

S láhvemi je třeba vždy zacházet opatrně. Jejich umístění 
je nutno situovat na místa bez přímého kontaktu s teplem. 
vodou či  výdušníma látkami. Sladujeme je vždycky ven-
tilem vzhůru.

Uzávěr před spotřebičem i uzavírací ventil láhve je nutné 
uzavřít vždy, pokut není spotřebič v činnosti.

Při jakékoli netěsnosti či pochybnosti o správné funkci reg-
ulátoru, obraťte se na kvalifikovaného technika / servisního 
partnera.

Únik plynu
Netěsnosti zapojený kontrolujeme mýdlovou vodou. Nikdy 
nepožívejte otevřený oheň. Při podezření nebo zjištění 
úniku plynu uzavřete ventil spotřebiče, ventil na plynové 
láhve  a zhaste jakýkoli plamen. 
Nezkoušejte rozsvítit jakékoli světlo. Nedotýkejte se 
žádného elektrického vypínače. Nepoužívejte telefon.
Místnost  vyvětrejte a zavolejte odbornou pomoc, nejlíp od 
souseda nebo z venkovních prostor dostatečně vzdálených 
od místa úniku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Plynová kategorie I 3B/P(30) 
Kapacita 1,5kg/hod. 

Alexandr Herda, general manager

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My, dovozce  

(dle Zákona č. 22/1997, § 2, odst. e)
WETRA-XT, ČR s.r.o.

Náchodská 1623, Praha 9, ČR
IČO 25632833

prohlašujeme, že výrobek

	 Typ:	 AE7GR-SET
	 Název:		Hadice s regulačním ventilem	

 Splňuje všechna příslušná ustanovení následujících 
    předpisů Evropských společenství:
 Gas appliance directive /GAD/ 2009/142/EC  
    
 Vlastnosti a technické specifikace výrobku odpovídají 
    následujícím normám EU :
    EN 12864

 Certifikát:
    845CM-0005
 

  Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:
 Alexandr Herda, general manager
 WETRA-XT, ČR s.r.o.
 Náchodská 1623, Praha 9, ČR

 Datum: 2013-08-19

  Technické	parametry   
 Nominální tlak 30mbar
 Kapacita  1,5kg/hod. 
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AE7GR-SET
Hadice s regulačním ventilem

ZÁRUČNÍ  LIST - CZ

	 Záruční	podmínky

 1.  Na uvedený výrobek zn. NORDIX poskytuje spol. Wetra - XT, ČR s.r.o. 
  24 měsíců záruku od data prodeje. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na věci 
  poškozené opotřebením nebo nesprávnou manipulací v rozporu s návodem k použití.  
 2. Tato záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu vadných - poškozených částí.
 3. Vzhledem k tomu, že nářadí NORDIX je určeno pouze pro domácí –  hobby použití, 
   výrobce ani dovozce nedoporučuje používat toto nářadí v extrémních podmínkách 
  a pro podnikatelskou činnost.
 4. Záruka nemůže být uplatněna na škody a závady zaviněné neodborným zacházením,  
  přetížením, použitím nesprávného příslušenství, mechanickým poškozením, zásahem 
  nepovolané osoby a přirozeným opotřebením. Záruka se také nevztahuje na 
  poškození z důvodu jiného použití výrobku, než na jaký je určen.  
 5. Dovozce ani prodejce neodpovídají za škody způsobené neodborným zacházením
  a obsluhou s tímto výrobkem.
 6. V případě uplatnění reklamace doporučujeme předložit doklad, kterým zákazník
  prokáže zakoupení výrobku, kde bývá vyznačeno: datum prodeje, typové označení
  výrobku, sériové číslo, razítko prodejny a podpis prodávajícího. 
  Z důvodu rychlejšího vyřízení reklamace a snadnější identifikaci výrobku
  doporučujeme nechat si vyplnit záruční list, který je součástí průvodní dokumentace. 
 7. Doporučujeme nářadí zasílat do záruční opravy s vloženým dokladem o zakoupení
  výrobku (eventuálně kopií). Z výše uvedených důvodů doporučujeme přiložit vyplněný
  záruční list. Výrobek zasílejte v pevném obalu (doporučujeme původní obal 
  uzpůsobený přímo na výrobek), zabráníte tím případnému poškození při transportu. 
 8. Reklamaci uplatněte u prodejců, kde jste výrobek nebo nářadí zakoupili.
 9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou je výrobek nebo nářadí 
  v záruční opravně.
 10. Pokud bude servisním technikem při kontrole reklamovananého výrobku zjištěno, 
  že závada byla způsobena nesprávným použitím výrobku a reklamace bude 
  tudíž zamítnuta, bude oprava provedena na náklady majitele výrobku, 
  -a to pouze v případě pokud o ni požádá.  

Výrobek:

Typ: Výr. číslo /série/:

Razítko a podpis: Záznamy opravny:

1.

2.

Datum:

 
Doporučujeme	při	uplatnění	reklamace	předložit	doklad	o	zakoupení	výrobku	nebo	
případně	záruční	list.
Vyrobeno pro Wetra group v PRC. 
Sběrné místo pozáručního servisu: 

 Wetra - XT, servis nářadí NORDIX
 Areál Moravolen
 Janáčkova 760/4
 790 01 Jeseník           


